Kính gửi các gia đình, bạn bè và những người ủng hộ Maple,

Maple PTSA xin giới thiệu kế hoạch gây quỹ
Mùa Thu năm 2020 của chúng tôi
Mục tiêu của chúng tôi là gây được $7,500! Mỗi khoản đóng góp của quý vị rất quan
trọng đối với chúng tôi!
Chúng tôi chân thành hy vọng rằng mỗi gia đình có thể đóng góp một số tiền, bất kể bao nhiêu. Sự đóng
góp của quý vị có thể giúp, củng cố và xây dựng cộng đồng trường học của chúng ta tốt hơn và cho phép
mọi trẻ em có trải nghiệm học đường phong phú hơn. Mỗi đô la chúng tôi nhận được sẽ được đầu tư trực
tiếp vào các dự án trường học để hỗ trợ tốt hơn cho hơn 500 học sinh, giáo viên và nhân viên của Trường
Maple.
Nói chung, trong năm học, khoản đóng góp tài chính của bạn sẽ được sử dụng để hỗ trợ các dự án sau
và hơn thế nữa:
Các công cụ trong lớp học - giáo viên có được một khoản tiền để mua các vật dụng bổ sung cần thiết
trong lớp học và các vật dụng giáo dục hữu ích cho chương trình học.
Tài nguyên cho Nghệ thuật & Âm nhạc - vật liệu và bài học cho lớp Nghệ thuật và âm nhạc.
Bảo trì, bảo dưỡng thư viện và công nghệ dạy học trực tuyến - mua các bộ sưu tập thư viện mới, phần
mềm công nghệ và chương trình mạng để dạy học.
Các hoạt động giải lao tốt hơn - sự tham gia nhiều hơn của phụ huynh để khuyến khích các em học
cách giải quyết vấn đề.
Dụng cụ thể thao - mua các dụng cụ thể thao và ủng hộ hoạt động thể dục
Học bổng cho các chuyến phiêu học - cắm trại ngoài trời cho lớp 4/5, các dự án làm phong phú thêm
kinh nghiệm học tập của học sinh và các chuyến đi ngoại khóa trong ngày
Năm nay, một phần thu nhập gây quỹ của chúng tôi sẽ được trao cho Nhóm Chăm Sóc Cộng Đồng Maple
(Maple Cares) để giúp đỡ các gia đình bị mất một khoản thu nhập do dịch bệnh. Quỹ Maple Care Team được
thành lập vào tháng 5, với hy vọng giúp gia đình học sinh trả tiền thuê nhà, cung cấp thực phẩm, cung cấp
internet và hỗ trợ kỹ thuật.
Nếu không có sự đóng góp của quý gia đình, nhiều hoạt động và dự án trong trường sẽ không tồn tại.
Chúng tôi không có bất kỳ yêu cầu nào về số tiền quyên góp. Điều chúng tôi hy vọng là mỗi gia đình có
thể hỗ trợ cho học sinh trong khả năng của mình, cho dù đó là $5, $500 hay $5,000. Bất kỳ số tiền nào
cũng sẽ có ý nghĩa rất lớn!!!
Quý gia đình muốn đóng góp vui lòng gửi đóng góp trước ngày 20 tháng 11. Cách đóng góp*:
Đóng góp trực tuyến - Đóng góp qua Paypal để quyên góp tiền ủng hộ giáo viên và học sinh là cách
nhanh nhất và đơn giản nhất. Nếu bạn muốn quyên góp trực tuyến, vui lòng sử dụng liên kết này:
https://www.mapleptsa.com/fallintogiving
Đóng góp từ thiện của công ty - quý vị có thể xem thử công ty/đơn vị của quý vị có thể quyên góp
không.
Chương trình giúp quyên góp của các công ty - Phần lớn các công ty nơi quý vị làm việc thường có
chương trình Company Donation Matching Program, tức là nếu quý vị đóng góp một số tiền cho bất
cứ một Non-Profit Organization nào, thì công ty của quý vị sẽ cộng thêm vào đóng góp (ví dụ: $10 quý
vị + $10 công ty = $20). Xin quý vị liên lạc với công ty của mình để tìm hiểu thêm về thể thức tài trợ.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về dự án gây quỹ mùa thu này, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua
địa chỉ mapleptsa@gmail.com. Chúng tôi cảm ơn quý vị trước cho sự hỗ trợ của quý gia đình!
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*Maple PTSA là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận. Tất cả tài trợ của PTSA đều là giảm thuế. Mã số thuế: 91-1044234

